
S 'han  establert  les  següents   

franges  horàries :  

Piscina  gran :

36  persones  mantenint  

distància  de  seguretat .

PISCINA 

MUNICIPAL 

D'ALTAFULLA

Zona  gespa :

30  persones  mantenint  

distància  de  seguretat .

-  11h  a  14h  franja  reservada  per  Casals  d ’Estiu .

-  14h  a  16h  tancada  per  neteja  i  desinfecció .

-  16h  a  20h  oberta  al  públic  (sense  cita  prèvia ,        

  aforament  l imitat) .

* En cas que a l’agost no hi hagi Casals d’Estiu, l’horari d’obertura al públic serà el mateix que dissabtes i diumenges.

Informarem en el seu moment. 

-  11h  a  14h  i  de  16h  a  20h  oberta  al  públic        

  (sense  cita  prèvia ,  aforament  l imitat) .

-  14h  a  16h  tancada  per  neteja  i  desinfecció .

Oberta del

6 de juliol al

13 de setembre

de 2020

Aquest any s'ha adaptat el funcionament de la piscina a les limitacions  i mesures de seguretat i
higiene establertes a causa de la COVID-19.

De  dilluns  a  divendres  ( juliol  i  agost*) : Dissabtes  i  diumenges :

Aforament  (total  69  p . )  i  mesures  a  seguir :

2m 2m 2m
Piscina  petita :

3  persones  mantenint  

distància  de  seguretat .

Es prendrà la temperatura a
l'entrada del recinte.

No es permet anar descalç per cap
paviment de l’espai públic. Cal entrar al
recinte amb calçat diferent del carrer.Portar mascareta en cas de no poder

mantenir els 2m de seguretat.

No es poden utilitzar materials que
no siguin estrictament necessaris per
als que no sàpiguen nedar.

Vestuaris oberts amb aforament
      de 2 persones. Dutxes NO disponibles.

Desinfecció de mans a l'entrada
       i després de l'ús del lavabo.

Prohibida l'entrada a menors de 16
anys sense acompanyant major
d'edat.

Tarifes  (segons  l 'Ordenança  Fiscal  núm .21) :
Consideracions :

Es recomana, per facilitar el registre d'assistència,

comprar abonaments, sobretot els empadronats. 

El protocol exigeix dur a terme registre d'entrada ja que

en cas de brot, s'ha  de detectar persona, dia i assistents. 

Aquests es prodran adquirir, sense cita prèvia, a

l'ajuntament els dies 1, 2 i 3 de juliol en horari d'atenció

al públic. La resta de dies, caldrà cita prèvia. 

Els empadronats que comprin l'entrada diària a la

Piscina, hauran d'acrediar aquesta condició amb el DNI.

El mateix cas jubilats, menors de 16 anys i disminuits

caldrà acreditació corresponent.  


